
Videnskabelig udgave af Peter Seebergs prosafiktion 
 

 
Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa udgives af Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab og Gyldendal. Udgaven er støttet af Velux Fonden. 
 Peter Seeberg (1925-1999) var en af de betydeligste danske forfattere i anden 
halvdel af det 20. århundrede, og interessen for hans forfatterskab er stadigt voksende. Det 
har længe været et ønske at få iværksat en pålidelig, tekstkritisk udgivelsesserie, som kan 
genetablere Seebergs tekst på grundlag af førsteudgaver og manuskripter, og som 
desuden vil forsyne de enkelte værker med varianter, kommentarer, efterskrifter m.m. 
Målet er en udgivelsesserie, som kan sikre værkerne for kommende generationer og 
derved bidrage til at bevare og styrke forfatterskabets position i dansk litteraturs historie.  
 I 2005 afsluttedes et længerevarende arbejde med at ordne og registrere den store 
mængde manuskripter og andre dokumenter i Peter Seebergs arkiv på Hald Hovedgaard. 
Arbejdet var ledet af seniorforsker Lotte Thyrring Andersen. Med en detaljeret 
registrering af et så omfattende arkivmateriale for et nyere dansk forfatterskab er der skabt 
de bedst tænkelige betingelser for den ønskede udgivelsesserie. 
 Seebergs trykte produktion består af ca. 500 publikationer fordelt på romaner, 
noveller, kortprosa, dramatik, børne- og ungdomslitteratur foruden et omfattende 
faglitterært forfatterskab. Den videnskabelige udgave vil prioritere de skønlitterære 
prosafortællinger, dvs. fire romaner, seks novelle- og kortprosasamlinger samt en 
mængde prosatekster uden for samlinger. 

Hvert værk eller tekstsamling ledsages af et begrænset kommentarapparat på 
ca. 3-6 % af hovedteksten samt en efterskrift på ca. 12-18 sider. Tekstetablering, tekstkritik 
og punktkommentering udføres af redaktionen. Efterskrifterne udarbejdes af en gruppe 
kendere af forfatterskabet, herunder udgavens redaktører. Hvert enkelt bind indeholder 
ud over selve teksten, tekstkritik, varianter, punktkommentarer, efterskrift, bibliografi og 
en tidslinje for Seebergs liv og forfatterskab. 
 Medredaktør Anders Juhl Rasmussen er også tilknyttet udgaven i en toårig 
postdoc-stilling ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns 
Universitet. Et formål med forskningsprojektet er gennem arkivstudier at undersøge 
tilblivelsesprocessen af Seebergs værker foruden at bidrage med værdifuld, ny viden til 
gavn for udgavens manuskriptbeskrivelse og kommentarer.  
 Foruden at producere en trykt udgave i elleve separate bind til erhvervelse 
enkeltvis eller samlet hos Gyldendal vil der blive foretaget en digital opmærkning af 
teksten (XML) til forberedelse af fremtidige internet eller e-bogs-udgaver.  
 
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har det faglige ansvar for udgaven, og Gyldendal 
står for markeds- og lagerføring. Parterne samarbejder om produktionen. Redaktionen 
består af Jeppe Barnwell (DSL) og Anders Juhl Rasmussen (DSL/KU); de er samtidig 
udgivere af alle teksterne og forfattere til to efterskrifter. 
 Valg af forfatter til efterskrift og tilsynsførende ligger i hænderne på 
redaktionen. Tilsynsførende er Lasse Horne Kjældgaard (DSL), Ebba Hjorth (DSL) og Erik 
Skyum-Nielsen (KU). Efterskriftforfattere er Anders Thyrring Andersen (SDU), Erik 
Skyum-Nielsen (KU), Marianne Juhl, Jørn Erslev Andersen (AU), Steen Klitgård Povlsen 
(AU), Jonas Holst, Knud Bjarne Gjesing (SDU), Bjarne Sandstrøm og Lotte Thyrring 
Andersen (SB). 


